
io

0l .l1 .2072

tıPs,{4t!*üü, |!||k!y!.go!:,t],/dc! lcl-S].l- jsler j-ebys

1t]. .!!
\\\
!§rj l:

a

Sayı

Konu

: E-7 4 l 3 67 l 8- 1 60-2822660

:2023 yılı Sulama Sezonunda Alınacak
Tedb irler Hal<kında

ı]ül i]oi9i]. !i]\ fılli .!lkil()lıii, i1,1/iı iic inrlatıllllılştl
ı,ulanıa Kodı: l]7l)433l('-F89t]-40BI]-t]4BD:]5?I]])66^('22l) I)oCıtılan]a AdIesi: h

Adres: Minıaı,Siıan Malıallesi Mıhsin Yazıcıoğlrı L3ıılıaıı No: l8] '|'clcli)ıı: (0346)
227 09 05 l]ellıc!ıcçcl (Fax) : (0346) 227 3l 82
Teletbİ No : Bclgegeçer No :

KEP Adıesi : clsi,gı lıııud@hs0 l ,kep.lı

D^ĞI,1IM YBRLERINE

I(üresel iklim değişikliğine bağlı olaral< dünya genelinde yaşanan l(urakiık Bölge Müdürlüğümüz
sorum lu luğun dal<i alanlarda da l<eııdini göstcı,ıTiştil. İkliın değişikliğine bağlı olarak yaşanan bu

oluı,ı,ısuzluk scbebiyle su kaynaklaılm]zda öneınli tilçiide azalınalaı,oIınuş, depolama tesislerimizde de

istenilen diizeyde doluluğa rıIaşılaınaınıştıı,. Yaşanan vc yaşan|nası ı,ııulıteınel olan bu olumstüzluğtın

etkilerini en aza indirerek yöı,e çiftçileriınizin nıağdı,ır edilmeden 2023 yılı sulama sezonunu geçirııeleri
için aşağıda sıralanan tedbirlerin alınıııası zorunlııltık haline geltniştiı.

Depolaınalı tes is leriın izden ve legti latöıleı,im izden hiçbir şekilde şebeke dışı aJanlara su

verilmeyecel<tiı,.

Su ihityacı az oIan bitkilerin ekimine ağırIık verilerek patates, pancar gibi su ihtiyacı yüksek olan

bitkilerin ekiminde kısıtlamaya gidileı,ek el<iıı alanları azaltı lacaktıı,.

Hubrıbat ve çok yıllık bitkilerin sıılannıasına öncelik veri|ecek ınümkün olduğunca yeni çok ytl|ık

bitki alaİlİı,ı l<apaı-ııa fidanlıl< oluştunılı,ııas ından l<açınılacaktır.

Su$ ı!!.iıl ve veriııli kullanaral< israftaıı, aşırı su kullanımından kaçıııılacak ve yapılan su dağıtım

proğram laı,ına uyu lacaktır.

Sulaına mevsiıni başlaınadan evvel sulama birliklerine, belediyelere ve muhtaılıklaı,a gerçel<

bilgileı ku llan ı laı,ak beyannaıne verilecel<tir.

Tı,aı,ı spı,asyon yoluyla su l<ayıplarını asgariye indiıııek için gece sulamasına ağırlık verilecektir.

Alııraıı l<ararlara ı.ıyulınası için gcrel<li kontıollarııı yapılırıası. rıymayanlarada gerekli cezai işleırı

uygulanacağının sulama yapan tüııı çitiçileı,e duyuı,ulması gerel<mektedir.

2023 yiı sulama'sezonunda çifıçilerinıizin sulaıııa ile ilgili olarak herhangi bir mağduriyet

yaşaııaınalaı,ı için alınan bu kararlara hassasiyetIe uyulınası hususunda;
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